
 
 

 

ACTIVITATEA: A10-WORKSHOPS  BEFORE/BETWEEN/AFTER MOBILITY CLIL (STAFF) 

„Exchange of good practices for implementing CLIL method to cater for the needs of 

disadvantaged and special needs groups  and to reduce the differences in learning outcomes 

linked to the socio-economic disparities (CLIL4DSN)” 

2018-1-RO01-KA201-049519 

DATA:   4 Octombrie  2019, ora 15.00 GMT 

DURATA: 15.00 - 16.30 

LOCATIE:  Școala Gimnaziala nr. 168 

  Strada Alizeuluinr. 9 

  Sector 6, București 

 

Motto: “Un pas mic pentru om, un salt uriaş pentru umanitate” 

 

Tema: Activități CLIL cross-curriculare. “Luna: poartă către stele” – Săptămâna Spațiului Cosmic 2019 

 

Invitați:  

Prof. dr. Magda Stavinschi - Institutul Astronomic al Academiei Române 

Prof. dr. Mirel Bârlan- Comitetului Național Român de Astronomie, Observatorul Astronomic din Paris 

Elisabeta Ana Naghi, Ministerul Educației Naționale 

Steluța Dan, Ministerul Educației Naționale 

Participanți din România la programul educațional Honeywell și NASA 

 

Moderator: 

Prof. Marta Turcu, Liceul Teoretic ”Dante Alighieri” 

 

Argument:  

https://www.youtube.com/watch?v=XGE_v3ikbGY 

Anul 2019 și SăptămânaSpațiului Cosmic 2019 celebrează: 

★ a 50-a aniversare de la aselenizarealui Apollo 11;  

★ a 20-a aniversare a declarării Săptămânii Spațiului Cosmic de către Națiunile Unite;  

★ ”100 de ani sub acelașicer”, Uniunea Astronomică Internațională 1919-2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=XGE_v3ikbGY


 
 

Cele trei evenimente vor fi marcate prin exemple de bune practici/expoziții ale elevilor 

dumneavoastră (machete, desene, fotografii, prezentări multimedia -videoclipuri, pagini web etc) și o masă 

rotundă.  

Activitatea SĂPTĂMÂNA SPAȚIULUI COSMIC, 2019  este  cuprinsă în Calendarul Național al Competițiilor 

Școlare Olimpiade și Concursuri-Ministerul Educației Naționale, pentru anul școlar 2019-2020, în parteneriat 

cu terți: Agenția Spațială Română și este subactivitate în cadrul proiectului Erasmus+ „Exchange of good 

practices for implementing CLIL method to cater for the needs of disadvantaged and special needs groups  

and to reduce the differences in learning outcomes linked to the socio-economic disparities (CLIL4DSN)”, 

2018-1-RO01-KA201-049519 și înregistrată în cadrul evenimentelor European Space Talks Workshop and 

exhibition ”Moon- gate to the stars” – European Space Talks.  

Întâlnirea cu domnul prof. dr. Mirel Bârlan de la Comitetului Național Român de Astronomie, Observatorul 

Astronomic din Paris se va realiza online, în timpul desfășurării evenimentului. Cadrele didactice din țară  care 

vor solicita participarea la dezbaterea online, vor primi, în timp util, o invitație de participare.  

Vă invităm să vă înscrieți utilizând linkul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM-

1RDNEKgA5thRLHoRNNfzwGEwBlUVSu9KFUv8Ldog44WCA/viewform?usp=pp_url 

până la data de 15 septembrie 2019 cu produse pentru expoziție și/ sau intervenții/dezbateri/etc pentru masa 

rotundă. Locurile sunt limitate.  

 

Recomandare:  

Evenimente asemănătoare se pot desfășura în toate școlile care sunt   înscrise/sau se vor înscrie  în 

competitia  naționala:  SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A SPAȚIULUI, 2019 - ”Beneficiile spațiului cosmic pentru 

omenire”.  

Înscrierea evenimentului dvs în baza de date națională, se realizează completând formularul  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf19vvp9hD3W_DULnamu3laSS9UNWBAZQFV0XoQeDS4

YGy6jQ/viewform?usp=pp_url 

Înscrierea în competiția  SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A SPAȚIULUI, 2019 -  și regulamentul se găsesc la 

adresa  https://sites.google.com/scoala168.ro/scoalagimnaziala168 

 

Director, 

Prof. Busu Carmen 
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